Basen 457 x 107 Fast Set rozporowy
#57289

Baseny Bestway Fast Set rozporowe wykorzystują siłę z jaką woda napiera na
ścianki (tzw. siłę rozporową) oraz dmuchany kołnierz, by uzyskać pożądany kształt;
to rozwiązanie pozwala też regulować wysokość basenu - gdy nalejesz do niego
mniej wody, basen będzie niższy.
Wybierając baseny rozporowe Bestway Fast Set – stawiasz na najwyższą jakość,
która pozwoli Ci cieszyć się urokami prywatnego basenu przez wiele sezonów.

Zalety basenów rozporowych Fast Set:
●
●

●

●
●

łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi
miękki dmuchany kołnierz i brak twardych elementów sprawiają, że baseny
rozporowe są niezwykle bezpieczne - polecane zwłaszcza dla rodzin z
młodszymi dziećmi
wytrzymałe trójwarstwowe ścianki w technologii TriTech™️ stworzone z gęstej
warstwy poliestrowej siatki pokrytej z obu stron warstwą PCV, przetestowane
pod kątem odkształceń i nacisku wody, zapewniają doskonałą wytrzymałość i
trwałość, a jednocześnie odporność na uszkodzenia mechaniczne i na
promieniowanie UV
możliwość podłączenia pompy filtrującej, która usuwa zanieczyszczenia
mechaniczne, dzięki czemu utrzymuje czystą wodę przez cały sezon
wbudowany zawór spustowy pozwalający na łatwe odprowadzanie wody przy
użyciu węża ogrodowego

Wystarczy tylko wybrać równą powierzchnię, napompować górny pierścień, a basen
podniesie się, kiedy zostanie napełniony wodą.
Kupując gotowy zestaw z pełnym wyposażeniem, oszczędzasz czas i pieniądze
oraz zyskujesz pewność, że wszystkie elementy będą do siebie pasowały,

zapewniając bezpieczną zabawę dla całej rodziny!

W zestawie 10w1 znajdują się:
1.

Basen rozporowy Fast Set #57289
z powłoką zewnętrzną w kolorze niebieskim
●
●
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2.

Pompa filtrująca na papierowe filtry #58386
niezbędna w każdym basenie ogrodowym, usuwa
mechaniczne, zapewniając czystą wodę przez cały sezon
●
●
●
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3.

wymiary: 457 x 122 cm
pojemność: 13 807 l
waga: 345,16 kg
zanieczyszczenia

wydajność: 3 028 l/h
moc: 32 W
zasilanie: 220-240 V
do basenów o pojemności: 1 100 – 17 400 l

Filtr do pompy filtrującej #58094
niezbędny do funkcjonowania pompy filtrującej, hamuje rozwój oraz przyrost
bakterii
●
●

papierowy typu II
zastosowanie: pompy filtrujące o wydajności 2 006 l/h i 3 028 l/h

4.

Węże do podłączenia pompy filtrującej

5.

Zaciski do pompy filtrującej

6.

Sitka do pompy filtrującej

7.

Zaślepki

8.

Bezpieczna drabinka #58331
drabinka o odpowiedniej wysokości, która umożliwia bezpieczne wchodzenie i
wychodzenie z basenu oraz pozwala na uniesienie stopni po zewnętrznej
stronie, by uniemożliwić dzieciom samodzielne wejście do niego
●
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9.

przeznaczenie: baseny o wysokości do 122 cm
maks. obciążenie: 150 kg
stabilna i wytrzymała
antykorozyjna metalowa rama
antypoślizgowe stopnie
spełnia normę EN16582

Zestaw naprawczy
łatka i klej, które pozwalają na szybką naprawę uszkodzonego basenu

10.

Instrukcja obsługi w języku polskim

Do każdego zestawu basenowego polecamy szeroki wybór
akcesoriów oraz chemii basenowej.

dodatkowych

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Do jakiej wysokości należy wypełnić basen wodą?
Ze względów bezpieczeństwa basen należy wypełnić maksymalnie w 80%
pojemności.
W jaki sposób dbać o czystość wody w basenie?
W tym celu należy zaopatrzyć się w zestaw chemii do basenu (optymalne zestawy
dostępne są w naszej ofercie) oraz specjalny pływak do chemii. Warto też
korzystać ze specjalnej plandeki ochronnej.
Jakie jest odpowiednie pH oraz stężenie chloru w wodzie?
Wskazane jest pH wody 7-7,8 natomiast stężenie chloru 0,5-2. Zaopatrując się w
zestaw chemii do basenu w komplecie znajdują się papierki lakmusowe, dzięki
którym z łatwością zmierzysz prawidłowe parametry wody. W tym celu można
posłużyć się również elektronicznym testerem (dostępnym w naszej ofercie).

